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Zondag 23 februari 10.00 uur Woord en Communieviering m.m.v. kerkkoor.
Intenties:

Toos Leesberg-van der Wielen vanwege haar sterfdag
Harrie Keijzers vanwege zijn geboortedag.

Woensdag 26 februari Aswoensdag. 19.00 uur Gezamelijke gebedsviering.
m.m.v.kerkkoor.
Mededelingen
1. De aanvangstijden van de zondagsvieringen in Vlierden zijn:
Eucharistievieringen, als pastoor Janssen naar Vlierden komt, beginnen om 9.00 uur.
Woord- en Communievieringen beginnen om 10.00 uur.
De aanvangstijden worden elke week in Het Trommeltje vermeld.
2. Intenties voor de vieringen in Vlierden kunt u opgeven:
Op zondagen als er een eucharistieviering is, na de viering achter in de kerk,
Telefonisch bij een van de leden van de contactgroep.
Telefonisch bij het Parochiecentrum in Deurne (0493-312486).
3. Aanmeldingen voor doopvieringen, huwelijken en uitvaarten lopen voortaan via het centrale
Parochiecentrum, Visser 2, in Deurne. 0493-312486; info@heiligewillibrorddeurne.nl
4. Rekeningnummers t.n.v. de parochie Vlierden; IBAN nr NL29RABO 01545 02 103.
5. Voor informatie of klachten over de bezorging van Het Trommeltje kunt u bellen met 320946

Biljartclub Ons Vermaak.
Driebanden
Team1 won met 0-8 van TBK uit Griendtsveen
Team 2 verloor met 3-5 van Internos uit Neerkant
Team 3 was vrij

Tennisclub Vlierden
Ondanks de slechte weersvoorspellingen hebben we afgelopen weekend, een geslaagd
koppeltoernooi gehad bij onze buren, tennisclub Op Dreef.
Er hebben 7 leden van onze vereniging succesvol aan meegedaan. Volgend jaar staat dit Valentijns
toernooi weer op het programma.

Korfbalvereniging DOT
Programma woensdag 19-2
DAKOS F2 - DOT F1 18.15 u

Aanw. 17.40 u. Gymzaal Leijestraat 20 Lierop

Oud nieuws uit De Zuid Willemvaart 12-2-1902
Vlierden
In ons anders zoo stille dorpje heerschten met de vastenavonddagen eene groote drukte en lawaai. Er
werd druk uitgegaan en gedronken. Dinsdagavond was het weer het gewone liedje: Als het bier is in
den man, is de wijsheid in den kan. Er moest weer gekrakeeld, gescholden en geklopt worden. Ze
waren dinsdagavond al vroeg aan den gang. Een smidsknecht gebruikten ze als aambeeld.
Ze klopten er geducht op los.

Carnavalsvereniging De Dorstvlegels
Ziekenbezoek Prins Carlo I
Ook deze carnavalsdagen zijn er mensen die het wat rustiger aan moeten doen ivm ziekte. Mocht je toch wat
willen proeven van de carnaval of ken je iemand die wat carnaval kan gebruiken, meld je aan
via secretariaat@dorstvlegels.com. Prins Carlo en gevolg komt jullie graag een bezoekje brengen.
Carnaval 2020
Nog een halve week en dan is het weer zover, carnaval 2020 staat voor de deur. Ook dit jaar hebben we weer
een mooi programma voor jong en oud.
Vrijdag 21-02 Receptie prins Carlo I
Iedereen is welkom om prins Carlo I te komen feliciteren. Na afloop is er een spetterend optreden van DJ Leon.
Aanvang: 20:00 MFA 't Huis
Zaterdag 22-02 Vliercantus onder leiding van de Cantusband.
Voor de derde achtereenvolgende jaar organiseert Carnaval 2.0 op carnavalszaterdag een Vliercantus in MFA
’t Huis in Vlierden. Dit jaar heeft de organisatie een primeur: ze hebben een heuse cantusband weten te
strikken!
Het belooft een onvergetelijke feestavond te worden voor jong en oud. In tegenstelling tot voorgaande jaren
wordt de avond van muziek voorzien door de grootste cantusband van Nederland waarvan het motto luidt: Vals
met een zachte G. De band heeft een set list met nieuwe gave muziek voor de jeugd en wisselen dat af met
oude heerlijke meezingers.
Op zaterdag 22 februari zijn ze te zien in Residentie De Dorstvlegels waar ze er ongetwijfeld een grootst feest
van gaan maken. Er zijn nog kaarten online beschikbaar vanaf 28,50 euro. Dit is inclusief drank tijdens de
cantus die plaats vindt van 21:30 uur tot 00:30 uur. Het is niet mogelijk om banken of stoelen te reserveren, dus
wees er op tijd bij. De zaal gaat open om 20:30 uur waar je er snel bij moet zijn om jouw plek te bemachtigen.
Kaarten bestellen kan via: www.vlierden.com
Zondag 23-02 Kleintje Carnaval
Carnaval voor de allerkleinsten. Ook dit jaar is er weer geregeld voor een springkussen, schminkhoek en nog
veel meer leuks.
Aanvang: 15:30 MFA 't Huis
Maandag 24-02 Optocht Vlierden
Ook dit jaar trekt de optocht weer door Vlierden. Onder toeziend oog van Prins Carlo I, Jeugdprins Harm I en
Jeugdvorst zal deze kleurrijke stoet door Vlierden trekken. Wilt u meedoen, kijk dan
op dorstvlegels.com/commissies/optochtcommissie/deelname/. Aanmelden kan tot 20-02 17:00.
Aanvang: 11:30
Maandag 24-02 Mamibal
De Mamibal begint met de prijsuitreiking van de optocht en de bekendmaking van de winnaar van “Vind de
Vlegel”. Na het officiële gedeelte volgt er een spetterend optreden van The Velvet Roses. Deze jeugdige
partyband staat garant voor een mooi feestje. En extra mooi is dat de entree ook nog eens gratis is.
Aanvang: 15:30 MFA 't Huis
Dinsdag 25-02 Vette Brassie "Ik hou van Carnaval"
Vette Brassie, maar dan in een nieuw jasje. Dit jaar wordt een daverende spelshow afgewisseld met optredens
van Vlierdens talent. Dus ook dit jaar weer een carnavalsmiddag voor de gehele familie.
Aanvang: 15:00 MFA 't Huis
Dinsdag 25-02 Afsluiting Carnaval
Aan alles komt een eind; ook aan de carnaval 2020. In 't Huis zullen we afscheid nemen van Jeugdprins Harm I,
Jeugdvorst Jens en de jeugd Raad van Elf als ook Prins Carlo I en zijn gevolg.
Aanvang: 19:30 MFA 't Huis

